Huisregels Zeldert Werkt!
Hoe gaan wij met elkaar om:
Wij gaan respectvol met elkaar om. Dit betekent dat wij niet schelden, vloeken of elkaar ongewenst
aanraken. Ook praten wij niet over maar mét elkaar.
Zeg het duidelijk als je iets niet leuk vindt.
Kijk en luister hoe een ander kind op jouw gedrag reageert.
Stopt een ander kind niet, meld het dan meteen bij de boer of boerin.
Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden
niet met buitenstaanders besproken.
Er worden geen foto’s of filmpjes van elkaar gemaakt en/of op internet geplaatst. Filmpjes/foto’s van
de zorgboerderij mag je pas op internet plaatsen na goedkeuring van de begeleiders.
Wij laten elkaar uitpraten.
We vernielen niets van elkaar of van de zorgboerderij. Wij blijven van elkaars tassen en kastjes af.
We verwachten dat je respectvol met de dieren omgaat, benader ze rustig. Geef het dier de tijd om
aan jou te wennen en geef jezelf de tijd om aan de dieren te wennen.
Wij verwachten dat je jouw werk netjes doet.
Heb je een probleem? Bespreek dit met de zorgboer of boerin.
Hoe houden wij alles netjes en schoon:
Wij wassen onze handen:
- wanneer wij op de boerderij arriveren
- na elk toiletbezoek
- voor het eten
We laten het toilet schoon achter. Ook geven wij aan wanneer het toiletpapier op is.
Na een klus in de stal of op het land, spuiten wij onze laarzen schoon.
Dagindeling:
Bij binnenkomst geef je dmv een smiley aan hoe je deze ochtend bent opgestart (blij/vrolijk;
neutraal; verdrietig; boos).
We hangen onze jassen bij binnenkomst aan de kapstok.
We trekken, als wij dat willen of als het nodig is voor een klus, een overall en/of laarzen aan.
Door te proberen kan je leren! Maar als iets echt niet lukt, of je kunt niet verder met je werk, dan
vraag je de boer(in) om hulp.
Wij verlaten het erf niet!

Wij komen alleen sámen met de zorgboerin of zorgboer op het achtererf.
Persoonlijke (waardevolle) spullen zoals telefoons of sleutels laten we in een locker in de
‘werkkamer’ liggen.
We komen niet in de privé ruimtes van de boerderij (de woning / de werkplaats van de boer, in de
loods).
Op de boerderij is alles aanwezig om de activiteiten uit te voeren. We nemen geen spullen mee die
wij niet nodig hebben.
Gereedschap gebruiken:
Wij houden ons aan de regels die hiervoor zijn opgesteld. Hiervoor heb je tijdens de intake je
handtekening gezet.
Wij gebruiken alleen gereedschap in overleg met de zorgboer of boerin. Zij zijn hierbij aanwezig.
Gereedschap en andere materialen van zorgboerderij die door jou gebruikt mogen worden, zet je
weer schoon op de plek waar je ze gepakt hebt.
We komen niet aan de brandblussers, de zorgboer(in) weet hoe het werkt. Bij brand of ongelukken
roepen we de zorgboer(in).
Eten & drinken:
Eten en drinken mag je in de koelkast zetten. Jouw spullen zijn voorzien van jouw naam.
Als we lunchen op de zorgboerderij, nemen wij ons eigen lunchpakketje mee.
Drinken wordt verzorgd door de zorgboerderij.
Er wordt niet ongevraagd iets te eten of te drinken gepakt.
We eten gezamenlijk aan tafel en proberen dan rustig te zijn.
Ben je klaar met eten, zet dan je bord en beker op het aanrecht.

